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Magazin

Áttekintés
A teljesség legnagyobb elõnye termé-
szetesen a sokrétû felhasználhatóság.
A SUSE LINUX Professional 9.3 egy-
aránt használható asztali számítógépe-
ken, otthoni, vagy kisvállalati kiszol-
gálókon, de használhatjuk nyílt forrá-
sú multimédia központként vagy
programfejlesztésre is.
A legnagyobb meglepetés azonban
az, hogy a sokrétûséggel nem jár
együtt a bonyolultság. A rendszert
a kezdõk és a haladó vagy profi

felhasználók ugyanolyan egyszerûen
telepíthetik és kezdhetik el használni.
Aki elõzõ tapasztalatai alapján
pontosan tudja, hogy mit vár illetve
várhat a rendszertõl az a telepítés
során azonnal testreszabhatja azt.
Aki pedig még csak most ismerkedik
a Linux világával az választhat
a különbözõ elõre definiált telepítési
módok közül.
Ez utóbbiak segítségével a teljes tele-
pítési folyamat és a rendszer üzembe
helyezése csupán néhány kattintást,
illetve bizonyos alapvetõ információk
megadását (névkiszolgáló címe,
a rendszergazda jelszava) igényli.

A gép kiépítettségét
a telepítõ automati-
kusan felméri, és
telepíti a szükséges
összetevõket. Így
hangkártyánk, hálózati
kártyánk, DVD írónk,
nyomtatónk jó eséllyel
„magától” fog mûködni
már az elsõ bejelentke-
zés után.
Ami pedig a szoftverkí-
nálatot illeti, 3000 nyílt
forráskódú alkalmazás
közül válogathatunk.
A Linux világában ma
már az „alapfelszerelés”
részének tekinthetõ
OpenOffice.org irodai
csomag, Firefox bön-
gészõ, Gimp kép-
szerkesztõ mellett
a SUSE LINUX

Professional 9.3-ban
helyet kaptak az olyan
élvonalbeli, és még fejlõdõ technoló-
giák is mint a Beagle vagy a XEN.
Elõbbi egy keresõmotor míg utóbbi
egyfajta gép a gépben funkciót
(virtualizációt)valósít meg.
Linuxról lévén szó, a rendszer egysze-
rûen természetébõl adódóan biztonsá-
gos, vagyis gyakorlatilag immúnis az
e-mailekbõl és a webrõl származó ví-
rusokkal és férgekkel szemben. Ezen
túl természetesen számos a hálózati
biztonságot szolgáló alkalmazást is
tartalmaz. 
Ami a dokumentációt illeti A SUSE

LINUX Professional 9.3 magyar
nyelvû, 1200 oldalas részletes leírást

tartalmaz. Kapunk egy Felhaszná-

lói kézikönyvet, amelyben alapvetõ
információkat találhatunk az alkal-
mazásokról. Ez a könyvecske azt
a célt szolgálja, hogy segítségével
gyorsan elkezdhessük a rendszer
használatát. A Rendszergazdai

kézikönyv ugyanakkor átfogó
információkkal szolgál a rendszer
karbantartásával és üzemeltetésével
kapcsolatban, vagyis elsõsorban
a rendszergazdáknak szól.
A vételár emellett 90 napos telepítési
támogatást is magában foglal, vagyis
ha gondunk akadna a Novell munka-
társai rendelkezésünkre állnak.

Bemutatjuk a SUSE LINUX Professional 9.3-at
A Novell/SUSE néhány hónapja megjelent termékét bátran nevezhetjük
az eddig legteljesebb Linux terjesztésnek. Ráadásul nemcsak a rendszer
beszél magyarul, hanem a hozzá tartozó tekintélyes mennyiségû 
dokumentáció magyar változata is elkészült.
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